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  Schizaphis graminum  (Hem.: Aphididae)گندم معمولی
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 چکیده

در این تحقیق، پارامترهاي . پارامترهاي زیستی آفات و دشمنان طبیعی می باشدبر ثر موغیر زنده و ، یکی از عوامل درجه حرارت      
 30و  25، 20در سه دماي  Schizaphis graminumروي پوره سن سوم شته معمولی گندم  Aphidius matricariaeزیستی زنبور 

طول دوره میانگین . مورد بررسی قرار گرفت  )تاریکی: روشنایی ( 16:8درصد و دوره ي نوري  70±10درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 
و در روز  9/8±14/0، 8/8±17/0 ،9/8±16/0جنس نر به ترتیب  در درجه سلسیوس  30و  25، 20در دماهاي ید ئپارازیتونابالغ زنبور 

جنس  در عمر زنبور در دماهاي مذکور طول میانگین  .بدست آمدروز  25/10±17/0، 75/10±25/0، 7/8±17/0 جنس ماده به ترتیب
 30/13±30/0 و 60/12±32/0، 9/16±88/0 و در جنس ماده به ترتیب  75/15±58/0، 05/16±10/15،58/0±48/0نر به ترتیب، 

درجه سلسیوس  30و  25، 20در سه دماي  A. matricariaeزنبور هاي تولید شده توسطمومیایی میانگین تعداد  .روز  محاسبه شد
درجه  30نسبت به دماي  درجه 25و  20دماهاي داد نتایج نشان  .تعیین شد 35/6±85/0و 9/46±93/0، 1/51±07/7به ترتیب

  .داشته استتأتیر مطلوب تري   A. matricariaeزنبور بر ویژگی هاي زیستی و شایستگی سلسیوس 
  

  طول عمر، درجه حرارت  پارامترهاي زیستی،پارازیتوئید، :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
 وانبارداري داشت کاشت، هاي درپروسه توسعه درحال کشورهايدر کشاورزي محصوالت سوم یک حدود موجود يآمارها بنابر     

 کنترل سایر راهکارهاي آفتکشها، سوءمصرف اثرات کاهش براي اخیر، هاي درسال .روند می ازبین هرز هاي وعلف ها بیماري آفات، توسط
ترین عوامل کاهش عملکرد گندم می باشند، به  آفات، یکی از مهم). 1( است قرارگرفته توجه مورد بسیار بیولوژیک کنترل بویژه آفات

ها، گروهی از آفات  ، در این میان شته)15(ها ریال خسارت آفات به خصوص حشرات به کشور وارد شده است  طوریکه ساالنه میلیارد
شوند  ي گیاهی و همچنین تزریق بزاق سمی منجر به ضعف گیاه و کاهش محصول می با تغذیه از شیره محصوالت کشاورزي هستند که

ده  ).5(ی است هاي ویروسی توسط این حشرات نیز حایز اهمیت فراوان عالوه بر این، خسارت غیر مستقیم ناشی از انتقال بیماري). 7(
 ;.Schizaphis graminum (Rondani) (Hem هاي ایران گزارش شده است که شته معمولی گندم گونه شته بر روي گندم

Aphididae) گونه گرامینه گزارش شده است و اکثر گیاهان خانواده  70شته معمولی گندم از روي بیش از ). 6(یکی از آنهاست
هاي  شته مذکور ناقل بیماري). 11(دهد  برنج، چمن، سورگوم، گندم و ذرت را مورد حمله قرار میگندمیان از جمله یوالف، جو، 

  ).8(باشد  هاي ویروسی برنج می ویروسی موزائیک گندم، جو و نیشکر و بیماري
در کاهش جمعیت هاي متعددي از دشمنان طبیعی  گونه. کنترل بیولوژیک به عنوان یکی از مهمترین اجزاي مدیریت آفات مطرح است

 Aphidiusمی توان به  هاي مهم،  از گونه). 16(توان حشرات پارازیتوئید را نام برد  ترین آنها می ها نقش دارند که از رایج شته
matricariae (Hym.: Aphidiidae) 14و  10(آوري شده است هاي متعددي جمع که از روي شتهاشاره کرد(.  
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 از اهمیت زیادي برخوردار است، وبا استفاده از آن، پارامترهایی نظیر طول دوره مراحل مختلفحشرات  ویژگی هاي زیستیمطالعه     

براي مقایسه  بیولوژي هاي آماره). 17( محاسبه می شود ها  ، نرخ بقاي هر مرحله رشدي، طول عمر حشرات و باروري روزانه مادهزندگی
  ).9(گیرد  مانی حشرات مورد استفاده قرار می مثل و زنده حل نابالغ، تولیداثر عوامل محیطی و بیولوژیک روي رشد و نمو مرا

بررسی و تعیین تاثیر دما بر پارامترهاي . آفات و دشمنان طبیعی میباشد بیولوژيي موثر روي پارامترهاي  یکی از عوامل غیر زنده ،دما
هاي  که ضمن مقایسه این شاخص با شاخص مربوطه در شته رشد و تولید مثل زنبورهاي پارازیتوئید از این جهت داراي اهمیت است

  ). 4(کارایی پارازیتوئید را براي کنترل و مهار جمعیت شته میزبان مشخص نمود  می توانمیزبان، 
تحت   Sch. graminumروي شته معمولی گندم  A. matricariaeزنبور پارازیتوئید کبیولوژیپارامترهاي  هدف از این تحقیق، بررسی

  .درجه سلسیوس بود 30و  25، 20تأثیر سه دماي 
  
  واد و روش هام

و  سانتیمتر حاوي مخلوطی از خاك، کود حیوانی12و ارتفاع  15هاي پالستیکی به قطر  ابتدا بذرهاي گندم رقم الوند در گلدان     
 16:8ي نوري  درصد و دوره 60±5نسبی درجه سلسیوس، رطوبت  25±1 دمایی با شرایط  گلخانه کاشته و در 1:1:2ماسه به نسبت 

  . آبیاري به طور مرتب یک روز در میان صورت گرفت. نگهداري شدند) روشنایی:تاریکی(
 70±10درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 25±1با دماي اتاقک رشد جمع آوري و به  Sch. graminumشته معمولی گندمتعدادي 

 . هاي سن سوم شته استفاده شد در تمامی آزمایش ها از پوره. انتقال یافتند) روشنایی:تاریکی( 16:8درصد و دوره نوري 
روي گلدانهاي حاوي گیاه گندم آلوده به شته معمولی گندم داخل پارازیتویید  ،A.matricariaeشناسایی زنبور جمع آوري و پس از 

درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±1سانتی متر در اتاقک رشدبا شرایط دمایی  50×60×60عاد قفسی از جنس پلکسی گالس به اب
 . عسل یک روز در میان استفاده شد-جهت تغذیه زنبور ازمحلول آب. پرورش یافت) تاریکی:روشنایی( 16:8درصد و دوره نوري  10±70

سپس هرجفت از آنها  داخل  شد ونر و ماده بودن آنها شناسایی   ،شده ایی هاي مومی بعد ازخروج زنبورهاي بالغ یک روزه از شته
  .تا جفت گیري کنند گرفتساعت قرار 24میکروویال به مدت 

بطور انتخاب شد وهر یک  یک روزه زنبور ماده جفت گیري کرده  20تعداد ،A. matricariaeزنبور بیولوژي پارامترهاي  بررسی براي
درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±1با شرایط دمایی  عدد پوره سن سوم  30، با دیسک برگیپتري دیش حاوي  درونجداگانه 

زنبورهاي نر نیز هر کدام درون میکروویالهاي محتوي . گرفتنددر ژرمیناتور  قرار  )تاریکی:روشنایی( 16:8درصد و دوره نوري  10±70
شته سن سوم  30ساعت پتري دیشی حاوي  24هر . ن ثبت شدطول عمرشا نگهداري شدند وفوق عسل درون ژرمیناتور در دماي -آب

 ساعت مورد بازدید 24هر  پارازیته شدههاي  شته. و این عمل تا پایان عمر زنبورهاي ماده ادامه یافتقرار گرفت  در اختیار افراد ماده
زمان از تشکیل مومیایی شته تا ظهور حشره  تشکیل مومیایی شته،تا  ریزيتخم از بنابراین، طول عمر حشره کامل،  زمان . قرار گرفتند

ثبت و با استفاده از میزان کل تخم تولید شده توسط زنبور پارازیتوئید ماده نر و ماده  به تفکیک در جنس و طول عمر افراد کامل کامل
  .)13( تجزیه و تحلیل  شدند SAS (1998)آمارينرم افزار

 
  و بحثنتایج 

  ي قبل از بلوغ، طول دوره شفیرگی، طول عمر و طول عمر حشره کامل زنبور پارازیتوئید میانگین طول دورهنتایج مربوط به مقایسه     
A. matricariae  روي شته معمولی گندمSch.graminum نشان داده شده  1درجه سلسیوس در جدول  30و  25، 20در سه دماي

  اما  .آنها وجود نداشتبین پارامترهاي زیستی یوس اختالف معنی دار درجه سلس 25و  20که بین دماي دادند نشان این نتایج   .است
ي قبل از بلوغ مربوط به جنس نر  بیشترین میانگین طول دوره. درجه سلسیوس اختالف معنی دار با دو دماي دیگر نشان داد 30دماي 

  .درجه سلسیوس بود 30در دماي 
درجه سلسیوس و کمترین آن مربوط به جنس  25مربوط به جنس ماده در دماي  A. matricariaeیشترین میانگین طول عمر زنبور

آمده  4در سه دماي  مذکور در جدول  A. matricariaeر  میانگین طول عمر حشره کامل زنبو باشد درجه سلسیوس می 30نر دماي 
 .باشد میدرجه سلسیوس   25است،که بیشترین طول عمر حشره کامل مربوط به جنس ماده دماي 
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، 1/51±07/7درجه سلسیوس به ترتیب 30و  25، 20در سه دماي A. matricariaeهاي گذاشته شده زنبور میانگین تعداد تخم 

درجه سلسیوس با دو دماي دیگر  30دهد که باروري در دماي  نتایج نشان می ).2جدول . (بدست آمد 35/6±85/0و 93/0±9/46
  . درجه سلسیوس است 20بیشترین مقدار باروري مربوط به دماي . اختالف معنی دار دارد

  
در سه دماي  A. matricariaeزنبور و  طول عمر حشره کاملطول دوره زندگی و طول دوره شفیرگی،  طول دوره نابالغ،) خطاي استاندارد±(میانگین : 1جدول

  مختلف
  

  طول عمر حشره کامل  طول دوره زندگی   طول دوره شفیرگی  نابالغطول دوره 

  ♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  دما
c

20  a16/0±9/8  a17/0±8/8  a18/0±8/4  a17/0±9/4  a48/0±10/15  a58/0±05/16  a47/0±2/6  a63/0±15/7  

c
25  a14/0±9/8  a17/0±7/8  a12/0±9/4  a15/0±9/4  a58/0±75/15  a88/0±9/16  a60/0±4/6  a87/0±8/7  

c
30  b25/0±75/10  b17/0±25/10  b23/0±2/6  b17/0±4/5  b32/0±60/12  b30/0±30/13  b22/0±35/2  b35/0±3/3  

Pآزمون توکی( هاي با حروف مشابه ، از نظر آماري اختالف معنی دار ندارند در هر ستون، میانگین 0.05(  
  
  
  

  در سه دماي مختلف A. Matricariaeزنبورتوسط هاي تولید شده  تعداد مومیایی) خطاي استاندارد±(میانگین : 2جدول                   
  c ̊20  c ̊25  c ̊30  پارامتر

میانگین تعداد 
  هاي اییمومی

  تولید شده
a07/7±1/51  a93/0±9/46  b85/0±35/6 

Pآزمون توکی (  دار ندارندهاي با حروف مشابه ، از نظر آماري اختالف معنی  میانگین 0.05(  
  

 .Aي رشدي مراحل نابالغ ماده ها و نرهاي زنبور  انجام دادند، متوسط طول دوره) 1383(در تحقیقی که شاهرخی خانقاه و همکاران 
matricariaeو  4/13درصد را  70-80هاي سن دوم و سوم شته معمولی گندم روي رقم مهدوي با رطوبت نسبی  روي مجموع پوره

روز بدست آوردند، که طوالنی تر بودن طول دوره نابالغ در مقایسه با این تحقیق میتواند به علت نوع رقم گندم و استفاده از  7/12
روي A. matricariaeي قبل از بلوغ زنبور  ، طول دوره)1389(راشکی . )3( هاي سن دوم و سوم شته معمولی گندم باشد مجموع پوره

ي شفیرگی را براي جنس نر و ماده به  روز و طول دوره 2/11±1/0و 4/11±2/0جنس نر و ماده به ترتیب،  شته سبز هلو را براي
ي قبل از بلوغ براي جنس نر و ماده به  روز بدست آورد و زمانی که شته ها با قارچ تیمار شدند، طول دوره 2/4±1/0و 4/4±2/0ترتیب، 
محاسبه شد، که طوالنی تر بودن  0/5±1/0و  7/4±2/0ي شفیرگی را به ترتیب،  روز و طول دوره 1/12±1/0و  6/11±2/0ترتیب، 

.  )2( هاي تیمار شده با قارچ باشد تواند به علت متفاوت بودن نوع شته و استفاده از شته طول دوره نابالغ  در مقایسه با این تحقیق می
  .)12(روز گزارش شد  12و  13ه روسی گندم به ترتیب روي شتD. rapaeو  A. matricariaeطول دوره نابالغ زنبورهاي ماده 

تخم  D. rapae ،18تخم و براي زنبور  A. matricariae ،9هاي گذاشته شده به ازاي هر فرد ماده در هر روز براي زنبور تعداد تخم
  هاي تولید شده زنبور مومی، میانگین تعداد )1389(راشکی ). 12(و زنبور مذکور شته روسی گندم بود میزبان د. بدست آمد

A. matricariae  ،هاي تولید شده زمانی که شته ها با قارچ تیمار شده بودند را  و تعداد مومی 7/20±6/0روي شته سبز هلو
هاي تولید شده زمانی که شته سالم و شته تیمار شده با قارچ در اختیار  دهد میانگین تعداد مومی بدست آورد که نشان می 4/0±9/12
  A. matricariaeباروري زنبور . هاي تولید شده در این تحقیق کمتر است نبور پارازیتوئید قرار گرفته است از میانگین تعداد مومیز
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، 32/134±3/4، 11/46±02/1، 46±32/1درجه سلسیوس به ترتیب،  30و 25، 20، 15، 10دماي  5در  A. gossypiiروي شته جالیز 

و  55/123±8/1، 91/89±65/1، 85/42±97/0، 4/32±11/0به ترتیب،  A. colemaniو براي زنبور  70/6±33/0و  67/1±14/95
روي شته جالیز در دماهاي  A. matricariaeهاي تولید شده توسط زنبور  بدست آمد، به علت اینکه تعداد مومی 79/1±41/60
درجه سلسیوس شته جالیز میزبان  25و20که در دماي  توان نتیجه گرفت درجه سلسیوس بیشتر از این تحقیق است می 25و20

 ).18(است  A. matricariaeمناسب تري در مقایسه با شته معمولی گندم براي زنبور 
). 12(روز بدست آمد  D. rapae ،7/19روز و براي زنبور 8/23روي شته روسی گندم،  A. matricariaeمتوسط طول عمر زنبور

در مقایسه با این تحقیق میتواند به علت متفاوت بودن نوع شته باشد و طوالنی تر  A. matricariaeزنبورطوالنی تر بودن طول عمر 
  . باشد به علت متفاوت بودن نوع زنبور و نوع شته در مقایسه با این تحقیق می D. rapaeبودن طول عمر زنبور 

روز و  6/6±1/0روي شته سبز هلو،  A. matricariaeر ، طول عمر حشره کامل جنس ماده زنبو)1389(بر اساس مطالعات راشکی 
  .روز بدست آمد 7/6±2/0هاي تیمار شده با قارج در اختیار زنبورها قرار گرفتند،  زمانی که شته

 
  نتیجه گیري کلی

شته معمولی گندم در دماي  رويA. matricariaeبا توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص شد که زنبور پارازیتوئید       
درجه سلسیوس  20باروري در دماي . درجه سلسیوس برخوردار است 30درجه سلسیوس از کارایی بیشتري نسبت به دماي  25و  20

 .Aپارازیتوئیدزنبور  پرورش انبوه  ، پیشنهاد می شود . درجه سلسیوس از دو دماي دیگر بیشتر است 25و طول عمر زنبور در دماي 
matricariae انجام شوددرجه سلسیوس  25تا  20روي شته معمولی گندم در محدوده دمایی.  
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